LIFE
SCIENCES

TRANSFORMAR
É POSSÍVEL

NOSSA EXPERIÊNCIA NO SETOR INCLUI
SERVIÇOS NAS SEGUINTES ÁREAS:
• Fusões e aquisições
• Consultoria regulatória no âmbito do
Ministério da Saúde, ANS (Agência Nacional de
Saúde Complementar), Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária) e MAPA
(Ministério da Agricultura e Agropecuária)
• Consultoria para o acesso a patrimônio
genético brasileiro e conhecimento tradicional
associado com repartição de benefícios e
atuação junto ao Conselho de Gestão do
Patrimônio Genético (CGEN)

• Assessoria trabalhista
• Elaboração de acordos de licenciamento
e transferência de tecnologia
• Consultoria tributária
• Contencioso

CONTATOS
ADRIANA
PALLIS

Os setores de saúde e de pesquisa passam por um
importante processo de mudança e consolidação.
De um lado, a eliminação das restrições à entrada de
estrangeiros nos serviços privados de assistência à
saúde deu uma nova dinâmica ao mercado. De outro,
equipamentos de ponta, novas opções de assistência,
produtos farmacêuticos e cosméticos inovadores
exigem atualização constante. O desafio é navegar no
ambiente regulatório brasileiro, que evolui em ritmo
mais lento.

SÓCIA

SÓCIA

apallis@machadomeyer.com.br
+55 11 3150–7064

anakarinasouza@machadomeyer.com.br
+55 11 3150–7702

CLARISSA
FREITAS

DANIEL MONTEIRO
PEIXOTO

SÓCIA

SÓCIO

cfigueiredo@machadomeyer.com.br
+ 55 11 3150–7094

dpeixoto@machadomeyer.com.br
+55 11 3150–7072

EDUARDO
CASTRO

ELIE J.
SHERIQUE

SÓCIO

SOCIO

eac@machadomeyer.com.br
+55 3150–7464

esherique@machadomeyer.com.br
+55 11 3150–7723

LUCAS
SANT’ANNA

LUIZ
MASCARO

SÓCIO

SÓCIO

lsantanna@machadomeyer.com.br
+55 11 3150–7729

lmascaro@machadomeyer.com.br
+55 11 3150-7453

MARIA EUGÊNIA
DOIN VIEIRA
SÓCIA

Nosso escritório atua para facilitar novos negócios. No setor
de saúde, assessoramos grupos privados interessados em investir
no país, realizando auditorias de ativos e avaliações de riscos.
Prestamos consultoria também sobre temas como importação
de maquinário, contratos de transferência de tecnologia, regularização
de questões trabalhistas (para minimizar e isolar passivos)
e questões de natureza regulatória.
No setor farmacêutico e de cosméticos, nosso papel é auxiliar
investidores e empresas em geral a entender as barreiras
regulatórias e burocráticas existentes para explorar o grande
potencial do mercado, incluindo o aproveitamento econômico
sustentável do patrimônio genético brasileiro.

ANA KARINA E.
DE SOUZA

mevieira@machadomeyer.com.br
+55 11 3150-7475

PRÊMIOS E
RECONHECIMENTOS

LACCA APPROVED 2022
9 práticas ranqueadas
22 advogados reconhecidos
2021 | LATIN LAWYER 250
22 áreas ranqueadas
52 advogados reconhecidos

2022
20 áreas ranqueadas
53 advogados reconhecidos

2022 | AWARDS
Escritório do ano na categoria Public Law
2022 | GLOBAL
12 áreas ranqueadas e 32 advogados reconhecidos
2022 | FINTECH
FinTech Legal in Brazil
2021 | BRAZIL
13 áreas ranqueadas e 30 advogados reconhecidos
2021 | LATIN AMERICA
19 áreas ranqueadas e 40 advogados reconhecidos
2021 | HIGH NET WORTH
Private Wealth Law in Brazil

2021
7 áreas ranqueadas como Top Tier – Brazil
18 áreas recomendadas
65 advogados reconhecidos

2021
Prêmio Joan Guggenheimer
Law Firm na categoria Diversity
Equity and Inclusion Award

5 áreas reconhecidas pela qualidade
do trabalho e atendimento
oferecido aos seus clientes: Energy
& Natural Resources, Securitisation
& Structured Finance, Projects
& Procurement, Public Law e
Corporate Governance

PORTAL INTELIGÊNCIA JURÍDICA
Nossa visão para as questões que impactam os seus negócios
Acesse nosso conteúdo: www.machadomeyer.com.br/inteligenciajuridica
MACHADO, MEYER, SENDACZ E OPICE ADVOGADOS
SÃO PAULO / RIO DE JANEIRO / BRASÍLIA / PORTO ALEGRE / BELO HORIZONTE / NEW YORK
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